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هريَّة
َّ

 النشرة  الش

 1438  ذو القعدة

 تنبيه: هذه نشرٌة شهرية وال تخضع لقواعد المجالت 

 ُتنشر هبا المقاالت التي كتبت بمجموعة المخطوطات اإلسالمية

Facebook.com/almakhtutat 

Twitter.com/almaktutat 

Telegram.me/almaktutat 

 للمراسلة عرب الربيد اإللكرتوين:

almaktutat@gmail.com 

 

 

 

 مشرف المجموعة:

 عادل بن عبد الرحيم العوضي

 تنسيق وتحرير:

 ضياء الدين جعرير

إّن الحمد هلل نحمده ونستتتتتعينه ونستتتتتعوره  ونعوذ 

باهلل من شرور أنوسنا وسّيئات أعمالنا  من يهده اهلل 

فال مضتتل له  ومن يضتتلل فال هاه، له  ونشتتهد أن 

ال إله إال اهلل وحده ال شريك له  ونشهد أّن محّمًدا 

 عبده ورسوله.
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 فهرست العدد

 

 فوائد حول تخريج الحديث

 وطبعات بعض كتب الحديث النبو،

 04 محموه النّحال

خطوط  وإجتتاتات  وأابتتات  وستتتتمتتاعتتات  

 (43وتملكات )

)فهرست قوايف لسان العرب  بخط العتتتتتتتتتتتتالمة 

 -هتتتتت( 1422اللعو، رمضان عبد التّواب )ت 

  وهرس من هروستتته المويدة -رحمه اهلل تعالى 

 يف التحقيق(

 10 شبيب العطّية

 َلَها
َ
 24 ه. عبد الّرتاق مرتوك َمْخُطوَطاٌت اَل َبَواكِي

 28 ه. المهد، السعيد، مما ينبعي للمحقق أن يحذره

 29 عبد اهلل مسكين التجَزائرِ األَلتِوتيَّتات وَمن َنظَمها مِن َأعاَلِم 

 41  إصدارات مشايخ المجموعة

 47  أخبار الرتاث
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 فوائد حول تخريج الحديث
 وطبعات بعض كتب الحديث النبوي

 محمود النحال

 يف المؤلوات: صليةألمن المهم معرفة المصاهر ا - 1

  اهلل األنصار،عبد  األصلية لصحيح البخار، مثل جزء محمد بن المصاهر

 ة أبي اليمان.ووالصحائف الحديثية مثل صحي

 وهكذا التسلسل يف النقل للوصول إلى أعلى مستوى من التوايق.

استخدمت مصطلحات  منها: مصطلح أصل الرواية  أعني به: الكتاب  وقد

 الذ، نقل منه البيهقي.

سميه: أصل األصل وهو المصدر الذ، نقل منه المؤلف أآخر  ومصطلح

 رواية ابن هاسة هي المعتمدة عند البيهقي مثاله: السنن ألبي هاوهالذ، نقل عنه 

البيهقي هناك روايات ينقلها صاحب السنن عن موطأ مالك رواية القعنبي هذه 

أصل األصل فعند التوايق توضع حاشية ألبي هاوه يف السنن وحاشية للموطأ 

 رواية القعنبي.

 اة روايات ويف حواشييات البيهقي ألكثر من االااألمر ببعض رو ووصل

 الخالفيات للبيهقي نماذج كثيرة للداللة على ذلك.

مستدرك الحاكم  والحاكم يكثر النقل عن بعض  النقل من يكثر من البيهقي

 األجزاء الحديثية.
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على سبيل المثال عشرات المرويات يف كتب البيهقي  حكم عليها بأن 

 داولة يف غير ما مصدر.البيهقي توره هبا وليس لها مصاهر تخريج وهي مت

 خربة بتصنيف الكتاب الذ، ينقل منه البيهقي.القلة  والسبب

 نسخة أبي معاوية الضرير عن األعمش - 2

 منها أبو بكر بن أبي شيبة يف المصنف. يرو،

 وغيره يرو، عن ابن أبي شيبة عن نسخة الضرير  تسلسل يف التوايق. ومسلم

 :والمطلوب

 الضرير.: العزو إلى نسخة أوال

 : العزو إلى مصنف ابن أبي شيبة وهكذااانيا

طريقة اتبعتها يف توايق روايات البيهقي  ولم أجد من يعتني هبا سيما  وهذه

 من عمل على الصحيحين وخصوصًا البخار،.

البخار، ينقل عن نسخ وأجزاء وصحائف متاحة وبعضها مخطوط  - 3

 رب.فيجب التوايق منها لكن لم أجد من سلك هذا الد

الكل يواق من الكتب الستة  وينسى أهنم نقلوا من مصنف ابن أبي شيبة  - 4

 ومسنده

 أبي اليمان ونسخة

 بن منبه وهمام

 اهلل األنصار،عبد  محمد بن وجزء

 كثيرة متاحة!! شياءأو

 بحيث تظهر المصاهر األصلية للمصنف أعني: أصل الرواية.
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  عليها  وقد أخربين الشيخطبعات هار التأصيل األولى ال يعتمد  - 5

الرحمن أنه يعد للطبعة الثالثة من صحيح البخار،  وليس فيها جديد إال عبد 

 تعيير )عليه السالم( لعلي بن أبي طالب إلى )رضي اهلل عنه(

طبعة هار الميمان لمستدرك الحاكم أجوه بكثير من طبعة هار التأصيل   - 6

المصاهر على المكتبة الشاملة ويذكرون وطبعتهم غاية يف السوء  وعماههم يف 

فروق نسخ بين المصاهر ال وجوه لها أصال ونشأت من عدم تدقيق الكتب 

 المدخلة بالشاملة على أصولها المطبوعة.

قصور طبعة هار التأصيل اعتماههم على نسخة خطية واحدة اتخذوها  ومن

النسخ  وهي أصال وهي نسخة رواق المعاربة باألتهر  وذلك باعتبارها أهق 

بالوعل كذلك  أما المواطن التي هبا خرم يف النسخة األتهرية فإهنم يقابلون هذه 

اب إلى آخر الكت تستمرالمواضع على النسخة الوتيرية  وبما أن النسخة )و( ال 

بل هبا خرم بآخرها فإهنم بعد انتهائها يستعينون بنسخة هار الكتب يف تسديد خروم 

 )ت( األخيرة.

د عندهم كلمة يف المستدرك قد قوبلت على نسختين  فاألصل أن ال يوج أ،

 تكون مقابلة على )ت(  وإال ف )و( وإال ف )س(.

 فال يوجد عندهم فروق نسخ من أول الكتاب إلى آخره. وعليه

 من بعض التحريوات الواقعة بطبعتهم: نموذج

ح أنا صال"( وره يف النسخة )ت( و)م( واإلتحاف قوله: 5745رقم ) حديث

توه كما هو فأاب "بن محمد بن حبيب الحافظ  انا خالد بن سالم  انا يحيى بن آهم
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  كما يف بقية النسخ الخطية  وهو: "انا خلف بن سالم"(  وإنما هو: 6/173)

 خلف بن سالم أبو محمد المخرمي المهلبي الحافظ.

 ن سالموخالد ب"لم يكتووا بذلك حتى علقوا عليه يف الحاشية بقولهم:  ام

   فجعلوا الحافظ الثقة صاحب المسند مجهوال."مجهول

انا محمد بن بكار  انا "( وره يف النسخة )ت( و)م( قوله: 5810رقم ) حديث

فأابتوه كما هو  "أبو معشر المزين  عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن اابت

  كما يف سائر النسخ الخطية  وهو: "أبو معشر المدين"(  وإنما هو: 6/199)

 الرحمن السند، المدين  من رجال التهذيب.عبد  ح بننجي

 وحداني محمد بن"( وره يف النسخة )ت( و)م( قوله: 6192* حديث رقم )

فيا ليتهم أابتوه كما هو لكنهم جعلوه  "اهلل ابن أخي الزهر،  عن الزبير،عبد 

اهلل ابن أخي عبد  وحداني محمد بن"  وإنما هو: "عن الزبير"(: 6/341)

   كما يف سائر النسخ الخطية."عن الزهر، الزهر، 

 "لعزيزاعبد  ومن بني أمية بن"نوس الحديث وره يف النسخة )ت( قوله:  ويف

   كما يف سائر النسخ"العزىعبد  ومن بني أمية بن"فأابتوه كما هو  وإنما هو: 

 الخطية.

 ية بنومن بني أم"نوس الحديث أيضا وره يف النسخ الخطية كلها قوله:  ويف

 ومن بني"فأابتوه كما هو  وإنما هو:  "العزيز بن خالد بن حزام أخو حكيمعبد 

 ."العزى: خالد بن حزام أخو حكيمعبد  أمية بن



-8- 

سمعت يحيى بن معين "( وره يف النسخة )ت( و)م( قوله: 6377رقم ) حديث

وه كما هو فأابت "الرحمن  ويقال: أبو تيدعبد  يقول: معقل بن سنان األشجعي أبو

   كما يف سائر النسخ الخطية."ويقال: أبو يزيد"(  وإنما هو: 6/400)

 من المهم معرفة الكتب التي ترشدك لشروط صحة الحديث الخمسة. - 7

 اتصال السند: عليك هبذه الكتب: فوي

البن أبي حاتم  وجامع التحصيل للعالئي  وتحوة التحصيل  المراسيل

 للعراقي والذيل عليها للبوصير،.

 ير للبخار،؛ ألنه يعتني بذكر السماع وعدمه.ببالتاريخ الك تعانةواالس

 ، بقراءة ترجمته يف كتب الرتاجم.الراو وضبط

وإذا كان من رواة الستة يستعان بتهذيب الكمال للمز، وهتذيب التهذيب 

 البن حجر.

 أجل معرفة أقرب ما قيل فيه يستعان بتقريب التهذيب البن حجر. ومن

رواة يف مسند أحمد وموطأ مالك ومسند الشافعي وجامع المسانيد  هناك

للخوارتمي يستعان بالبحث عنهم يف كتاب تعجيل المنوعة بزوائد األئمة األربعة 

 البن حجر.

يقال يف الراو، أنه اختلط يراجع الكتب المعنية بذلك لمعرفة من  وعندما

 سمع منه قبل االختالط وبعده.

 منها االغتباط لسبط ابن العجمي والتي

 للعالئي والمختلطين

 النيرات البن الكيال وهو كتاب جامع. والكواكب
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 يكون الحديث معلوال يجب مراجعة الكتب المعنية بذلك  ومنها: وعندما

البن أبي حاتم  والعلل للدارقطني مع العلم أنه ام مسانيد لم تكن  العلل

 ية ومتاحة بالمكتبة وهكذا.طبعت كانت مصورة على نسخها الخط

يوصف الراو، بالتدليس يجب مراجعة الكتب المعنية بذلك لمعرفة  وعندما

نوع تدليسه ومن أجمعها: كتاب التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس  إلى غير 

 ذلك.
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 (٤٣) خطوط، وإجازات، وأثبات، وسماعات، وتملكات
بخط العــــلامة اللغوي  ،فهرست قوافي لسان العرب)

ّ ه تعالى - هـ(١٤٢٢التوّاب )ت عبد  رمضان  ،- رحمه الل
 (ودرس من دروسه المفيدة في التحقيق

 شبيب العطيّة

رحمه اهلل  - هذه النسخة حصلت عليها وهلل الحمد والمنة مع غيرها من آااره

 :وما هفعني لوضع هذه هون غيرها هو ما كتبه يف آخرها  - تعالى

رئيس معهد اللعات الشرقية  "تلهايم"األصل عن نسخة بروفسور طبق ))

 .ألمانيا العربية - بجامعة فرانكوورت

يف مائة ساعة خالل شهر، أبريل  التوابعبد  الدكتور رمضان نقلها لنوسه

 .((م1968ومايو سنة 

 !فانظر إلى قيمة الوقت عند هذا الَعَلم

يحًا فالتقينا به َخّطًا مل ؛ي به عيانًاهذا الَعَلم الذ، لم يكتب اهلل لنا أن نلتق

.. إن .ومعانقة  ومجالسة  ومحاهاة  وكوى بالخطوط صلة  ورؤية  خّطه يراعه

 وللِحْبتر ألسنًا ناطقة تسمعها الجوارح!  وللكتب أرواحًا  للخطوط أنواسًا

وهو ترتيب الوقت وإلزام   ويف هذه الخاتمة هرس مويد للنّساخ والقّراء

 .لساعات المخصصة للكتاب المقصوهالنوس على ا
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يف قرية قليوب  - رحمه اهلل تعالى - التوابعبد  ولد الدكتور رمضان

الموافق   هت1348بمحافظة القليوبية بمصر يف الثالث والعشرين من رمضان سنة 

 .وُسّمي باسم الشهر الوضيل تيمنًا به  م1930للواحد والعشرين من فرباير سنة 

رآن وأتم حوظ الق  وكان ترتيبه األول  المدرسة األّوليةتلقى تعليمه يف 

وفِي أاناء حوظه للقرآن كان كثير السؤال   الكريم استعداهًا لدخول المعهد الديني

ان سعيدًا فاشرتاه وك  مما هفع شيخه إلى نصحه بشراء توسير الجاللين  عن معانيه

عشر  الوقت ال تتجاوت وكانت سنُّه يف ذلك  وأتم حوظ القرآن يف سنة ونصف  به

 .سنوات

وكان ترتيبه األول بتقدير ممتات مع   م1956وتخرج من كلية هار العلوم سنة 

ة عين جامع - ام سافر إلى ألمانيا مبتعثًا عن طريق كلية اآلهاب  مرتبة الشرف

ومكث خمس سنوات حصل فيها على الماجستير والدكتوراه يف اللعات   شمس

 .م1963خ بألمانيا بتقدير مرتبة الشرف األولى سنة السامية من جامعة ميون

  شيةوالحب  والسريانية  األلمانية :يف أاناء إقامته بألمانيا أتقن اللعات

  السبئيةو  والعربية  والالتينية  والورنسية  والرتكية  واألكاهية  والوارسية

 .والمعينية

 . - رحمه اهلل تعالى - وهذا يدل على نبوغه وسعة اطالعه

 كتب مقااًل ينتقد فيه طبعة كتاب - رحمه اهلل - أنه  ومن طرائف تلك الورتة

  وأراه نشره يف مجلة معهد المخطوطات  للسيوطي "المزهر يف علوم اللعة"

 "اثمناهج تحقيق الرت"وقد نشره يف  - رحمه اهلل تعالى - فقال  ولكنه لم ُينَْشر

لقد أرسلت هذه المقالة من ميونخ بألمانيا العربية إلى مدير معهد )) :222ص
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ليتوضل بنشرها يف مجلة  ؛م1960المخطوطات العربية بالقاهرة يف مارس 

وألن الكاتب  ؛ولكن المجامالت الشخصية لمحققي الكتاب من جانب  المعهد

وأنا  .تجعل مقالته تأخذ طريقها سريعًا إلى سّلة المهمال  كان معمورًا آنذاك

حين أنشر هذه المقالة التي احتوظت بصورهتا منذ ذلك التاريخ البعيد  أعتذر اآلن 

إلى السيد المدير  والساهة المحققين رحمهم اهلل  والكاتب الذ، لم يعد 

 ((.!معموراً 

 !وهذا الموقف لم يكن األخير يف حياة هذا العالم

بن القاسم ألبي عبيد ا "العريب المصنف"فِوي ألمانيا تواقت عالقته بكتاب 

وهو يحكي لنا يف مقدمة تحقيقه للكتاب أن عالقته به بدأت منذ سنة   سالم

وبعد أن حصل على   ام عزم على تحقيقه  وهرسه هراسة مستويضة  م1959

وأراه طبعه    م أنجز تحقيق الكتاب1962الدكتوراة وعاه إلى مصر أواخر سنة 

 !عربوفيها هروس و  وهنا تبدأ المعاناة

 :5يف مقدمة تحقيقه للجزء األول من الكتاب ص - رحمه اهلل تعالى - قال

ألتقدم بالكتاب إلى المؤسسة المصرية   ووجدت الورصة أمامي سانحة))

ي مؤسسة وه  العامة للتأليف واألنباء والنشر )الدار المصرية للتأليف والرتجمة(

مالذ من   ظننت أول األمر أهنا للمحققين المعمورين من أمثالي آنذاك  حكومية

جشع الناشرين وأطماعهم يف القطاع الخاص )غير الحكومي(. ولكني كنت كمن 

 !يستجير من الرمضاء بالنار

مشووعًا بتحقيقي   م2/2/1963 وتقدمت بطلب إلى هذه المؤسسة يف

ت اإلهارة المختصة هناك مذكرة وعرض  وراجيًا الموافقة على النشر  للكتاب
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الذ، وافق   على األستاذ إبراهيم االبيار،  م6/2/1963 مؤرخة يف  بالموضوع

وغمرتني الورحة وأنا أرى المسئولين يف الدولة   م12/2/1963 عليها بتاريخ

ن ولكن الورحة لم تدم أكثر م  ويباركون خطواهتم على الطريق  يرعون الناشئين

ذ، كان ال  هعبد  ربين صديقي المرحوم األستاذ سعيد إسماعيلإذ أخ ؛بضعة أيام

ال و  ممن لم يحققوا يف حياهتم كلمة  أن َهِعّيًا يف المؤسسة  يعمل يف الموقع

يريد أن يضع اسمه بجوار اسمي على   يعرفون من فن تحقيق الرتاث شيئًا

يف ذلك  نويقاسمني يف تلك القروش القليلة التي كانت تصرف للمحققي  الكتاب

 !الزمان البعيد

  وعاهت المواوضات من جديد  ورفضت هذا االبتزات يف إباء وشمم

وجاء رّه الوعل يف تأشيرة وقعها من اسمه محمد   واتههت إصرارًا على الرفض

 :يقول فيها   م25/6/1963 القصاص  بتاريخ

ن قد أأعت :التوابعبد  اقرتاح األستاذ الدكتور رمضان  العريب المصنف))

تحسن وأنه يس  المؤسسة تقوم اآلن بتحقيق ونشر عده كبير من المعاجم اللعوية

حتى ال تطعى هذه الناحية على منشورات الدار يف   تأجيل نشر هذا الكتاب

 يخل بالتواتن والخطة التي وضعت للرتاث((.  المؤسسة طعيانًا خطيراً 

ن تمخض ع  الذ، وره هبذه التأشيرة  وهذا العده الكبير من المعاجم اللعوية

ذلك الكتاب الذ، ال يعج باألخطاء   لألتهر، "هتذيب اللعة" :هو  كتاب واحد

بل سقطت منه بعض المواه التي   الواهحة يف تحقيق بعض أجزائه فحسب

ا يف ونشره  من العراق الشقيق  الرحمن العبيد،عبد  استدركها الدكتور ُرَشيد

 !كتاب مستقل
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أن أسحب تحقيقي للعريب   أخي المرحوم سعيد إسماعيلونصحني 

َل نشره بالمؤسسة  !ةوترتنح الخط  حتى ال يختل التواتن  المصنف  الذ، ُأجِّ

 !ُوِضَعت للّسطو على عملي آنذاك  ويالها من خطة هنيئة

كان  الذ،  "المكتبة العربية"وقدمته لمشروع   وسحبت الكتاب بالوعل

وتارة ب (لى لرعاية الونون واآلهاب والعلوم اإلجتماعيةالمجلس األع)يشارك فيه 

 .الثقافة يف مصر

وشجعني ذلك على تقديم    م15/4/1967 ووافق القوم هناك على نشره يف

 "مثالاأل"و  البن األعرابي "البئر" :وهما  كتابين آخرين صعيرين لهذا المجلس

كما   م11/6/1967 وتمت الموافقة على نشر األول يف .لمؤرج السدوسي

 .م26/11/1967 تمت الموافقة على نشر الثاين يف

  التي ظلت حربًا على ورق  هنا أيضًا حدوه الموافقة ولكن األمر لم َيَتَعدّ 

ة ومن عهدة موظف إلى عهد  وبقيت الكتب المحققة تنتقل من مكتب إلى مكتب

وقد حدث على طريق االنتظار الطويل أن سطا واحد من هؤالء الموظوين  .آخر

  ونشرها يف إحدى المجالت المصرية الشهرية  على ترجمتي البن األعرابي

وقد ألف ابن األعرابي فيما يذكر )) :وقال يف اناياها تجنبًا للعتب والمؤاخذة

اب الذ، ُيبين اسم الكت ولكنه لم  ((...التواب الكتب التاليةعبد  الدكتور رمضان

 .(!(التواب هذه المعلومات التي يعزوها إليهعبد  ذكر فيه الدكتور رمضان

ن ينسخ فقد كا  مليئة بالعطاء  إن الورتة التي قضاها يف ألمانيا كانت ارية

ه يبدأ وعندما يصل  والكتاب الذ، يستهويه كان يطلبه  ويدرس ويعّقب وينتقد

عات، الت"كتاب   ي نسخها بيده وَمنَّ اهلل هبا عليومن تلك الكتب الت  بنسخه
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وأتمه يف القاهرة   يف ألمانيا 1962ابتدأ نسخه سنة   للمربه "والمرااي

عن نسخة األسكوريال المكتوبة سنة   يف االاة أجزاء  م20/11/1965

 .ياناهتافكتب ب  ام تبين له أن هناك نسخة يف الرباط  وكان يظنها الوحيدة  هت563

التي كتب فيها   حمد هلل أن هذه النسخة حصلُت عليها مع قصاصاهتاوال

 وهي تستحق أن توره يف هراسة لطريقته يف  الووائد التي سيبني عليها مقدمته

 ..التحقيق وجمع الماهة العلمية

 !وقد وضعت نماذج منها لتكتحل هبا عين كل مخلص لرتااه العربي العريق

عمله مدّرسًا بكلية اآلهاب يف جامعة عين وبعد أن عاه إلى مصر وتسلم 

العريب "كما قال يف مقدمة   وتاهت خربته  بل تاه عطاؤه  لم يورت  شمس

 :7ص "المصنف

بأهاء الحق الواجب تجاه أبناء العروبة يف   وشعلت بعد ذلك عن الكتاب))

ام شعلت بأعباء اإلهارة ما بين   لمدة خمس سنوات  بعض الجامعات العربية

وكنت سحبت الكتاب  .وعميد لكلية اآلهاب لمدة خمس سنوات أخرى وكيل

ي والخبتترة الت  ولكن الزمن الذ، تعير  على أمل أن أفرغ لنشره يف هذه الورتة

كل   الذ، ظهر خالل ربع قرن مضى  والرتاث المعجمي وغير المعجمي  تاهت

 .((ذلك جعلني أعيد النظر يف تحقيق الكتاب والتقديم له من جديد

يف الثامن من جماهى اآلخرة سنة  - رحمه اهلل تعالى - تويف الدكتور رمضان

 .(1)م 2001هت  الموافق للسابع والعشرين من آب أغسطس سنة 1422

                                                           

هلل وقد استودت منه كثيرًا جزاه ا  للدكتور سعدالدين إبراهيم المصطوى مقال ترجم فيه لهذا الَعَلم (1)

 .خيراً 
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  أليواتهفإن مقاالته وت  والحقيقة أنني من المعجبين هبذا اإلمام اللعو، الكبير

 !بوصرب على التحقيق عجي  ونوس طويل  وتحقيقاته كلها تدل على علم راسخ

وتستحق أن ُتوَره له هراسة   هذا العالم مدرسة راقية من مدارس التحقيق

 ."التواب ومنهجه يف التحقيقعبد  رمضان"بعنوان 

المتعة العلم وفويها من   ومقدمات تحقيقاته  مقاالته ءةوأنصح الجميع بقرا

 !هتا هون أن تشعر بالمللءما تجعلك تعيد قرا

 :هرسًا من هروسه يف التحقيق لتعلم صدق مقالتيوخذ 

يق يف أصول البحث العلمي وتحق"يف مقاله الماتع  - رحمه اهلل تعالى - يقول

 :1  مج 1972 - 1392سنة   مجلة الموره  "النصوص

  وال ولىهره األأن يتعقبه الباحث يف مصا  ويعين على عملية تحقيق النص))

هة .. وقد عّوهتني التجارب الكثيرة أن العو.عليه عينهيقتنع به يف أول مصدر تقع 

ألن كثيرًا من هذه المصاهر الثانوية  قد  ؛إلى المصاهر األصلية ضرورية جّداً 

أو يصيبها التصحيف والتحريف أحيانًا   تسيء فهم المصدر األصلي أحيانًا

 ((أخرى

 :اخرتت منها  ام ضرب أمثلة

  البن النديم "الوهرست"مثل ذلك ما يف و)) :- رحمه اهلل تعالى - قال - 1

 :( ما نصه95عند قوله يف ترجمة المربه )ص

وقد نظر يف كتاب سيبويه يف عصره جماعة لم  :- رحمه اهلل - قال أبو سعيد))

  ((...مثل أبي ذكوان القاسم بن إسماعيل  يعني المربه  يكن لهم )كتب عنه(

 .وأبو يعلى بن أبي ترعة  وذكر شخصين آخرين هما عسل بن ذكوان
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ليبني عليه   وإذا كان الباحث العجالن يكتوي أحيانًا بمثل هذا النص

ا غير أهنم لم يؤلوو  فيدعي أن أبا ذكوان وتميليه كانوا من تالمذة المربه  أحكامًا

نه ما قال أحد أن هؤالء أإذ  ؛فإن ذلك كله خطأ  كتبًا أخذوا ماههتا عن المربه

 .ن تالمذة المربهالثالاة كانوا م

أن تبحث المصاهر التي اعتمد عليها   ويقضي المنهج العلمي يف هذه الحالة

رحمه  - قال أبو سعيد)) :وقد رأينا النص يبدأ بعبارة  يف هذه النقطة "الوهرست"

ن هذا األخير وأ  فإذا عرفنا أن ابن النديم كان تلميذاً ألبي سعيد السيرايف  (( - اهلل

ن كان علينا أن نبحث فيه ع  "أخبار النحويين البصريين" :سماه قد ألف كتابًا

أخبار "وبالوعل نجد النص يف   النص الذ، ذكره ابن النديم يف كتابه الوهرست

 :وفيه  80ص "النحويين البصريين

ممن قرأ كتاب سيبويه على   وقد كان من نظرائه )أ، المربه( يف عصره))

 ..... وعسل بن ذكوان.مثل أبي ذكوان  جماعة لم يكن لهم )َكنََباَهتِه( :الماتين

 .((وأبي يعلى بن أبي ترعة

لم يكن لهم كتب )) :نعرف أن عبارة  ومن هذه المراجعة للمصدر األساسي

كن لهم لم ي)) :ليست إال تحريوًا للعبارة األصلية  ( المذكورة يف الوهرست(عنه

بعض  ( قصرت(نباهته)يف هذا التحريف أن األلف يف ) ويظهر أن السر  ((كنباهته

تب ك :فُقتترئت الكلمتة لهتذا السبب  وكذلك الهاء لم تكن واضحة تمامًا  الشيء

 .((عنه

  ونالحظه كثيرًا يف تحقيقات رمضان  والمثال الثاين وهو مهم جّداً  - 2

 !وهو تخريجاته الموسعة لألبيات الشعرية  التوابعبد 
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 :- اهلل تعالى رحمه - قال

  ؤية النص الواحد يف أكثر من مصدروترتبط فكرة االلحاح على ر  هذا))

رة بوك  للتحقق من صحته واالطمئنان إلى خلّوه من التصحيف والتحريف

من  فقد سار جلة المحققين ؛تخريج النصوص الشعرية يف النص الذ، يراه نشره

ة والتنبيه إلى جمهر  على االستقصاء يف هذه المسألة  المستشرقين والعرب

 .المصاهر التي بين أيديهم  و ذاكالمواضع التي وره فيها هذا البيت أ

  يجسرافًا يف التخرإعة وإذ يرون فيه مبال ؛وقد يعيب بعض الناس هذا المنهج

وال سيما يف الشعر المشهور   كما يناه، بعضهم باالكتواء بمصدر أو مصدرين

 .لمتداولا

قد يويد باحثًا أو   وما هرى هؤالء وأولئك أن هذا التخريج المستقصى

إما الختصار   يجد أمامه هذا البيت أو ذاك يف سياق نثر، غير موهوم  محققًا

أصابا هذا النص يف كتاب مطبوع أو   وإما لتصحيف أو تحريف  مخل يف العبارة

هي البحث عن مثل هذا   والوسيلة المأمونة العاقبة يف مثل هذه الحالة  مخطوط

لعله يعثر يف بعضها على سياقه الخالي من   البيت يف مصاهره المختلوة

 .االضطراب والتشويش

فوي شرح قصيدة عد، بن  ؛... وهذا مثال واحد ُيبين مدى صدق هذا القول

 - 92يمني يف الطرائف األهبية )صالعزيز المعبد  التي نشرها األستاذ  الرقاع

 :( ُشِرح البيت التالي97

 ومصمعات من بنات مِعاها وهبا مناخ قّلما نزلت به
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... مصمعات يعني بعذاب ملتزقات محدرات سعرات لعله )كذا( )) :بما يأيت

 .((أكلها وشرهبا

 ولم يتبين وجه الصواب  ريوهكذا ساق الميمني نص المخطوطة كما هو بتح

ولو أتيح لألستاذ الميمني أن يعرف مصاهر هذا   تب بعده كلمة )كذا(  فكفيه

لرأى يف سياق بعضها ما يعينه على إصالح هذا التحريف الذ، شوه وجه   البيت

أتانا بثريدة  :وقال أبو نصر)) :(172للزبيد، )ص "لحن العوام"فوي  ؛النص

عات إذا كانت بعرات مصم :ويقال  وحده رأسها  إذا رفعها كالصومعة  مصمعة

 .ملتزقات ِعطاشًا فيهن ضمر

 :وأنشد يعقوب لعد، بن الرقاع

 .((.. البيت.ولها مناخ

يمكن إصالح الخلل الواقع يف نص  "لحن العوام"وعلى ضوء نص 

مصمعات يعني بعرات ملتزقات )) :على النحو التالي "الطرائف األهبية"

 .((محدهات ببعرات لقلة أكلها وشرهبا

 :الدكتور رمضان وهو يذكر خطأه هون مباالة تعليمًا ونصحًاام قال  - 3

قد يجر إلى اهعاء خطأ نسبة بيت   على أن االكتواء بمصدر أو مصدرين))

أو القول بتحريف أو تصحيف يف رواية لم   ورهت يف مصاهر لم يرها المحقق

  أو ترك التصحيف والتحريف كما هو  يجهد المحقق نوسه يف البحث عنها

 .ه عليه مرة أخرى يف مصدره الذ، اكتوى بهلعثور

إذ  ؛د،للزبي "لحن العوام"عند تحقيقي كتاب   وقد وقعت أنا يف بعض ذلك

 :أن رواية بيت الورتهق (139يف صوحة )اهعيت 
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 وعض تمان يابن مروان لم يدع

 من المال إال مسحتًا أو مجرف

غير أن من يطلع على كتاب   ((مجلف)) :وأن الصواب  محّرفة يف هيوانه

 :يعرف أن البيت يقال بالروايتين  70/2ألبي الطيب اللعو،  "األبدال"

 .(!(((مجرف)( أو )(مجلف))

وهذه التجربة أعني االستعجال يف التصحيح وقعت فيها عند تخريج  :قلت

وتحقيق حكم   ((ال أحلها لمعتسل)) :أار العباس رضي اهلل عنه يف ماء تمزم

 .االغتسال من ماء تمزم

ابن  منسوبًا إلى  "الموسوعة الوقهية الكويتية"فقد وقوت على األار يف 

ي بل رواه العباس رض :وكتبت يف الهامش  فاستعجلت  عباس رضي اهلل عنهما

 .اهلل عنه

 "مسائل ابنه صالح"يف  - رحمه اهلل تعالى - ام وقوت على قول اإلمام أحمد

يحكى ف ؛ال أحلها لمعتسل :كان سويان بن عيينة يحكي عن ابن عباسو)) :81/3

 .((عن العباس وابن العباس

 .وغيره  الرتاقعبد  ام وقوت على األار عن ابن عباس عند

 وما أحسن ما قاله شيخ الحنابلة العالمة  وهذا يدلك على أن العجلة مزلة

كل حين القراءة عليه استش - رحمه اهلل تعالى - العزيز بن عقيلعبد  اهلل بنعبد 
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 :وقال  فأوقوه الشيخ  فأراه الطالب تصحيحها  كلمة ظن فيها تحريوًا أو خطأ

 .(1)ة الناس ليس باألمر السهل ئتخط  ال تستعجل  اصرب

من مربٍّ  رحمه اهللف  وهي روح التحقيق  وهذه كلمة غاية يف النواسة

 ..صاهق

  ابيف الب  - رحمه اهلل تعالى - التوابعبد  ومن جواهر كلم الدكتور رمضان

ألبي  "الُبلعة يف الورق بين المذكر والمؤنث"ما قاله يف مقدمة تحقيقه لكتاب 

 :3ص  الربكات بن األنبار،

  أن تحقيق النصوص ونشرها عمل هين سهل  لقد ظن بعض أهعياء العلم))

وما هرى هؤالء أن   وكان لكثرة الدخالء على هذا الون أار يف حكمهم هذا

تخريج  أو  أو إقامة عبارة  المحقق األمين قد يقضي ليلة كاملة يف تصحيتح كلمة

 .((أو البحث عن َعَلم من األعالم يف كتب الرتاجم والطبقات  بيت من الشعر

يف مقاله  - رحمه اهلل تعالى - ويقول الشيخ الدكتور محموه الطناحي

 :"ق الرتاثمحموه محمد شاكر ومنهجه يف تحقي"

ذلك و  إن المحقق الجاّه قد يبذل جهداً مضنيًا ال يظهر يف حاشية أو تعليق))

 .((حين يريد االطمئنان إلى سالمة النص واّتساقه

 .والحمد هلل رب العالمين  لمقالةفهذه كلمات أحببت أن أختم هبا هتتذه ا

                                                           

هلل اعبد  لتتتتتتتت أ. ه. وليد بن "الجامع للرحلة إلى ابن عقيل"هذه الوائدة أذكر أنني قرأهتا يف كتاب  (1)

 لهذا ذكرهتا بالمعنى الذ، رسخ يف ؛وكذلك الكتاب  ولكن الدفرت بعيد عني  المنيس  وكنت قد هونتها

 .والحمد هلل رب العالمين  ذهني
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 َمخْطُوَطاٌت لَا بَوَاكِيَ لَهَا
 الرّزاق مرزوكعبد  د.

خزانة مسجد القصبة الحبسية بمدينة الصويرة  يف معزل ضامر  هاخل مكتبة 

األوقاف والشؤون اإلسالمية  التي توقعت أن تكون ذات مساحة أليق بما فيها 

من المخطوطات  وهيئٍة أوفق لتقديرها إراحة وإتاحة للباحثين  فإذا هبا أضيق 

الرفوف ال تكوي لقيام الباحث  فضال عن جلوسه وأشق  وإذا بمساحة الوراغ بين 

 وحركته وتناوله لما يقرأ ويبحث.

بالنظر إلى ذلك الضيق الُمبين  وفعل التخريم الذاهب عبثا  - ولو قلَت: إهنا

قربٌ لها ُهفنت فيه أاناء محتضرة؛ َلَما بالعَت  ام ال تسأل بعد ذلك  - بمخطوطاهتا

الصيانة والعناية  فإنك لن تتوقع ما أصاهبا عن حال هذه المخطوطات من حيث 

من أذى اإلقالل وَرِتّية اإلهمال حتى نخرت األرضة جميعها  وفتت الرطوبة 

أطراف أوراقها وأجواَفها توتيتا أحالها ِعهنا باليا يتساقط كلما مسسَته  إال قليال 

 مما ال يقيه َمسَّ الّتَلف واٍق قريٌب وال بعيد.

موجبات اإلشواق والعم وجالبات الَحَزن وَأَلِم الوؤاه  وإن خالل كل هذا من

ما ال يوصف  ألٍم طاره لالنشراح  مع ُضّر حّسي ال يخوى: يعشى حواّس 

 الجالس بينها ويقطع أنواسه.

 باريف أقل اعت - َوَلَعْمر، لو كانت هذه المخطوطات الصريعة َبَشرا َلُسورع هبا

ون  ت؛ فتداركها الُمسعوون بما يستطيعإلى أقسام المستعجالت من المستشويا -

ولو كان لتألمها المبكي صوٌت ُيسمع َلَهّد تصديُعه أبنيَة هذه المدينة المجاورَة 
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لمسجد القصبة وسوَرها  فباهلل أ، منكر مبين هذا؟!..  وأ، فتنة مضلة أحّلت 

االستخواف بحق هذه المخطوطات يف الرعاية؟!!  وأ، عقوق هذا الذ، ُيزر، 

وبأعم ايها: الذين ألووا وخّطوا ونسخوا وَصوُّ  اال علمائنا السالوين من ُمَورِّ

وخاطوا وجّلدوا... قاصدين ُمْكثِرين صابرين مصابرين محتسبين؟!..  الذين لو 

تأملت عملهم العظيم ذاك الذ، يضاهي يف خطورته وهيبته تشييد القالع 

سا اءته  َلَعَرفت أن َنوَ والحصون  ام رأيت عجزنا اليوم عن تصويره فضال عن قر

 واحدا من أنواس الواحد منهم لو ُوِتن بأعمار كثيرين منا لَوِتَنَها.

 بعُض ما يصيب مدينَتها من - ما هامت ترااا - أما كانت حقيقة بأن يصيبها

االهتمام السياحي البالغ َكْيَما َتِخفَّ نكبُتها وما تجُد من مصيبة االنداار  وإال فإهنا 

يكون وأنوعه وأمتعه  وأجل ميراث حضار، حر، بأن ُتهلك يف  أعظم تراث

 حوظه الدنيا هون حساب.

وأين الجمعيات ذات الهم الوطني  الهاتوة بقداسة الوطن وحب الوطن  

. .؟!...على اوابته وقيمه وأصالته وترااه وفنونه واقافته - َتَعَمْت  - ذات العيرة

 الوطن الواحد وطنَْين؟ .. أُتراها تزن النوائس بميزانين؟  أم َترى

ّم  ويعلق هونه باب خزانته  هذا تراث الوطن يباه حثيثا يف صمت كصمت السُّ

كما تعلق تنزانة هون معتقل وحشي ضاّر  ُخّلي بينه وبين الظلمة تنهش أنواسه 

ن م - بالمقياس الحقوقي - !!  ُترى كم يحتاج...وإحساسه ليونى على مهل

نا من مكونات الوطن ؟؟!!شروط الشرف وخصال الطهر  . أم أن .كي يصير مكوِّ

 ..المخطوطات ال بواكي لها؟؟
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ويف الميزان السياحي نوسه: أهذه المخطوطات خير أم أحالس القصور 

 ...القديمة المزيَّوة المعروضة باعتناء بالغ يف أهبى المتاحف؟

إن رسمة الحرف العربي الواحد خالل قرطاِس مخطوٍط من هذه 

َلحرية بأن تعلن وحدها يف لوحة تاهية  وُتعرَض لعشاق الون يف  المخطوطات

فضاء أنيق باذخ أليق هبا؛ تستجلي رفيع أذواقهم  وتستخرج غائر اندهاشهم 

 وذهولهم.

أما العيارى من محققي الرتاث فلو أتيحت عن طريقهم العقبات لنزحوا إليها 

ويدرسون من كل حدب وصوب  وألقاموا تحتها يقيدون ويوهرسون 

ر بقيد تحبيس من سلطان أو عالم.  ويصورون  ال سيما وأن كلها ُمَصدَّ

إن ما أصاب بعضها من الرتميم يف عهد سابق؛ إنما جرى بيد َصنَاع غربية  

ة  إذن ألصاهبا خير ما  وقد ناله أيضا ُجذام التالشي  فليتها نقلت أيامئذ إليهم َمرَّ

األرقى بيئة وتقديسا  وَلُصوَّت على  يحقق صيانتها من شروط الرتميم األجوه

أنعم الرفوف يف أجّل جناح هاخل أرحب المكتبات وأعرقها  وألتيحت لنا هون 

شروط  أو بشروط ال تحول بين الباحث وبين المخطوط؛ بل تحثه على استنقاذه 

 بالتحقيق حّثا  وتدعمه بحسن التضييف والتشريف َهْعما.

 من المخطوطات التي طالعت:

 جح الوسائل يف شرح الشمائل البن مخلص السبتي.أن - 

 جامع ابن يونس. - 

الشواهد الكربى للعيني  وهو: المقاصد النحوية يف شرح شواهد شروح  - 

 األلوية.
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 شرح الشمائل لجسوس. - 

 شوا القاضي عياض. - 

 الرتاق بن محمد مرتوق.عبد  قيده

 بثعر السويرة حرسها اهلل

 م.2017هج  الخامس عشر غشت 1438القعدة ذ،  22عصر يوم الثالااء 
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 مما ينبغي للمحقق أن يحذره
 د. المهدي السعيدي

مما ينبعي للمحقق أن يحذره  االنقطاع عن العمل يف كتاب بدأ االشتعال فيه 

اتباعا لمن يزعم أنه على وشك طباعته  ما لم يتأكد من ذلك بتحصيل الكتاب 

االشتعال به  أو االتصال به  وقد رأينا بعض المكارين المطبوع أو لقاء من يزعم 

يعرضون أغلوة الكتب مصورة  تاعمين أهنم على وشك طباعتها  وقد تمر السنة 

والسنتان وأكثر  وال يظهر المنتظر  وحتى إذا أهل هالله  وجد مكسوفا ناقصا  

شتعل مفلذلك ال ينبعي االغرتار هبذه الوعوه  وحتى عند طبع الكتاب فعلى ال

الوقوف عليه وهراسته  والتحقق من قيمة العمل عليه  وقيامها بالواجب  فإن رآه 

لتوت بوع  وال يمقصرا ناقصا عن مرتبة اإلجاهة  استمر يف عمله واستواه من المط

ن تحقق السبق لصاحب المطبوع  فإن ذلك ال يضره  وإنما مإلى ما قد يسمعه 

   ال التجار والكتبيين  واهلل أعلم.المعول على رأ، أصحاب العلم والخربة
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َّّاـت ومَن نَظمَها مِن َأعلَاِم الـجزَائرِ   (١)الَألـفِـي

ّ ه مسكين   عبد الل

تي  ؛ الظَّاِهرُة الَّ : ُهو ِصياَغة الُعلوِم والمعارِف يف قالٍب ِشعِر،ٍّ
ُّ
النَّظُم الِعلِمي

اس المسلِم  وَكان إقباُل النَّ  َبرَتت يف وقٍت اتَههرْت فيه الُعلوُم؛ واْرتَقى فيه العقُل 

تي ُتتخاطِب الَعقَل؛ ألنَّه  على الِعلِم منقطَع النَّظير  َفُأنِشئِت األَنَظاُم التَّعلِيِميَّة  الَّ

 
ِّ
عر الوجَداينِّ الَخيالي ي يف مِثل َهذا اللَّوِن مِن المعاِرف  بِخاَلِف الشِّ   (2)أهاُة التَّلقِّ

َجز لَِسة  وعلى َبحِر الرَّ هَلة  والتَّرِكيبات السَّ  - ولهذا استعملوا فِيها الِعباَراِت السَّ

ام َأماٍن لِلمَعارِف ذاتِها؛  - غالًبا نَّه َأخفُّ الُبُحور  وَعالَوًة على َهذا؛ فِهي َصمَّ
ِ
أل

كٍة حَداتُه مِن َحرلِتما َيدُخل على النَّثر مِن تصحيٍف َيأَباه النَّظُم بَعروِضه  وبما أَ 

روِح والَحواِشي والطُّرِر َعليها  إلى غير ذلَك مِن  ِعلميٍَّة تتمثَّل يف َذاتِها والشُّ

  
ٍّ
 وكماٍل وُنضٍج ِعلمي

ٍّ
ِذ، َيدلُّ على ُرقِي تي اصَطبَغ هبا َهذا الَونُّ الَّ التِميزات الَّ

 ول.حتَّى ألَصَبح التَّونُّن ِرهاَء العلماِء يف المنُقول والمعقُ 

وَجْرًيا َعلى َعاهِة العلماِء يف َتقريِب الُعلوِم  وَعْقِد التَمنثوِر يف َقاَلِب التَمنظوِم  

بِيِل الَقِويِم  وَحثِِّهم على الجمِع بين الَوهِم والِحْوِظ  لَبِة على السَّ وتربيِة النَّشإِ والطَّ

الِويَن. المتيِن  سار ُعتلماُؤَنا يف َأْلِويَّتاتِِهم واْقتَووا َأارَ   السَّ

 :َتعِريُف األَلويَِّة 

                                                           

  بنقص -بارك اهلل يف القائمين عليها-هتتتتتت( 1436صتتور  - 52قد ُنشتتر قبل بمجّلة اإلصتتالح )العده  (1)

 يف هاته النَّشرة  فهو هبذا ُينشر كاماًل ألّول مّرٍة.فقراٍت منه وفوائد ونماذج مخطوطة  استدركتها 

 بُضروبِه. (2)
ِّ
عِر األَهبي ها من العاطوة والخيال َماَت َعن الشِّ  فبكونِه علميًّا ومتجرَّ
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  ُِلعًة: ما ُنِسَب إِلى األَْلِف مِن الَعَده. 

 :اصطالًحا 

فنٍّ كاَنت  وقد ُتطَلُق َتعلِيًبا على ما َقاَرَبَها  أ،ِّ  يف َبْيٍت  َأْلِف  على اشَتمَلت َما •

 بِزياهٍة يف األبياِت أو َنقٍص؛ إلعاًء للَكسِر َأو َجربًا لِلنَّقِص.

  َنظمٌ : ِهي َأو •
 
 .(1)ُيقاِرب أو َألٌف  َأبَياُتهُ  ِعلِمي

 :  َشرُح التَحدِّ

ى  َموُتونٌ  َكالمٌ  َأ،: (َنظمٌ ) بِأنَّه فالَقوُل  •  َخَرَج به ما كان َنثًرا.و ُمقوَّ

 ) وأنَّه •
 
عرُ  بِه فَخرَج  وَقواِعدها  والُعلومَ  المَعارف يَتناوُل  أ،: (ِعلِمي  الشِّ

 
ُّ
ى َموُتوًنا كان وإن َفهو األَهبِي  .والَخيال الَعاطَوة مِن َينبثِق لكنَّه ُمقوًّ

 .َأْلًوا َيُكن لم َما به َخرَج : (َأْلٌف  َأبياَته) وأنَّ  •

 يهفِ  َتتْجِر، مما َيِسيَريِن  َنقصٍ  َأو بِزياَهة األَلَف  َقارَب  ما بِه َهخل: (ُيقاِرب َأو) •

 .الَعدِّ  يف الكسرِ  وإلعاءِ  الَجربِ مِن الَعرب َعاهة

هتا:  ومثاُله: ألويَّة ابن ِسينا المشهوَرة يف الطِّبِّ  فال ُتعرف إالَّ باأللويَّة  وِعدَّ

 .(2)بيًتا 1326

                                                           

 ( .23/39تاج العروس ) (1)

م به محقق  (2) ا ا»( بقوله: 1/128‹ )فتح المعيث›لم أقف على َحدٍّ لأللويَّة  إال ما قدَّ وهي -أللويَّات وأمَّ

تي تبُلغ أبياُتها َألًوا رُحوا لوَظ )ألويَّة( من قول ابن ...«-المنظومات الَّ   وهو يف هذا تابٌع للعلماء الَّذين شتتَ

معٍط وابن مالٍك ومن َتبعُهما  ولم يخرج هذا منهم مخرَج الحدِّ والتَّعريف  وإنما هو وصتتتتٌف لصتتتتنيِع 

سوًبا إلى األلِف مِن الَعدِه  كما جاء يف »ال: ( ق1/131النُّظَّام  ويف موضع تاٍل ) وإذا كان لوُظ األلويَّة من

لٌة  والعرب قد  ة؛ ألنَّ هذه الزياهة قلي يَّ ها ألو تاج العروس... فزياهة الَبيتيِن على األَلِف اَل تعارُض كوَن

   وهذه إضافة َتتُحدُّ مِن جانٍب.«-واهلل أعلم-ُتلعي الكسر 
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 وَهْل َيدُخُل َما َبلَغ األْلَويِن أو َأكَثر؟ •

البن  (التُخالَصة)الظَّاهُر ال  وقد ُيسَتدلُّ له بما اْصَطَلَح عليه القوُم مِن َتسميِة 

افَية)  بخالِف َأصلِها «األلويَّة»مالٍك بت  له أيًضا. (1)(الَكافَية الشَّ

ُل َمن َنَظَم َألًوا؟ •  َمن أوَّ

َل َمن َسنَّها ُهو ابُن ِسينَا ) َلكنَّنِي   (2)هت( فِي األُرُجوَتةِ الطِبِّيَّةِ 428ت: ُيقال َأنَّ َأوَّ

ُعلِويَّة األَصَبهاين أنَّ ألحمَد بن  (3)َوَقْوُت على َمن ُهو َأقَدم مِنُه  َفَقد ُذكِرَ 

هت( قصيدًة ِشيِعيًَّة على َألِف قافيٍة  ُعرَضت َعَلى 320هت تقريًبا  وقيل: 312)ت:

 فُأعِجَب هبا وَقال: َيا أهَل الَبْصَرِة َغلَبُكْم أهُل َأْصَبَهاَن! أو: 
ِّ
جْستانِي أبي َحاتٍِم السِّ

 شاعُر أصوهان؛ هبذه القصيدة يف إحكامِها وك
ِ
ُل هذه غلبكم واهلل ثرِة قوافيها  وأوَّ

 الَقصيَدة:

ْنَسانِ  َة اإْلِ  (4)َعْبَرى اللَِّحاِظ َسِقيَمَة اأْلَْجَوانِ **  َما َباُل َعْينَِك َارَّ

يت يف ُكتبِهم بت:  األلوّية )  و(األلوّية المحبَّرة)  و(المحبَّرة)  و(األلوّية)وُسمِّ

نة المزيَّنة  بن أبي طالب  (المحبَّرة المحسَّ
ِّ
  وهي ُنونيٌَّة يف مدِح أمير المؤمنين علي

بيًتا  (250)وقد استخرَج منها ما يقرب   (5)(مناقبه)ونقَل كثيًرا منها شهرآشوب يف 

د بن طاهر السماو،.  محمَّ

                                                           

هتا: َألوان (1)  وسبعمئٍة وخمَسٌة وخمسوَن بيًتا. ِعدَّ

 .ُطبعت بالمطبعة الحجريَّة المصطوى بلكناو (2)

 .1/57  هدية العارفين 1/409معجم األهباء  (3)

 اختلوت المصاهر يف القلب بين )اإلنسان( و)األجوان(. (4)

 .12  الطليعة من شعراء الشيعة ص23معالم العلماء ص (5)
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واِو، الجَزائِر، َمِة النَّحِو،ِّ ابِن ُمعطِي الزَّ لّيًة َخاصَّ  - فيما َبلَعنا - ولِلعالَّ ًة أوَّ

يوطي  وَتعاَهدَها  (1)بِعلِم النَّحوِ  َدها السُّ نَّة ابُن مالٍك؛ وأكَّ َب يف السُّ   ُامَّ رغَّ

حمن َحوِصي التَّواتِيعبد  الرَّ
(2). 

قتَصاُر على األَْلِف  •
ِ
 َما الِحكمُة مِنه؟ - أو ما قارَب  - ُامَّ اال

 إالَّ أن َنقوَل:  - واهلُل أعلمُ  - َلم َأَر َمن َنصَّ على َذلَك إالَّ تلميًحا فيما َبلَعني

ٌة مسلوكٌة َهَأَب عليها النُّظَّام مِن الُعلماِء. .1  إِنَّها جاهَّ

 امَّ إِنَّها َتجَمُع َهمَّ الطَّالِب يف الونِّ على َمتٍن واحٍد. .2

قتصارِ  .3
ِ
فإنَّه ال َيعِدم استيعاًبا ألصوِل  - على المتِن الواِحد - ومع ذلك اال

ا ُيسنِد إليِه فروَعه  وَيبني عليِه َمَلكَته  ُعمًقا علميًّا  وترتيًبا ُمحَكًما   الونِّ  ممَّ

 فوي هذا جانٌب من التَّيسيِر المنشوِه.

الِت  .4 نه مِن الَعوِص يف ُمَطوَّ رب والَجَلِد ُتمكِّ ُامَّ إنَّ َطالَبها َيكتِسب مَلَكًة يف الصَّ

ن حاَه عنها. ؛ قد ال تتأتَّى لعيرِه ممَّ  الَونِّ

ةَمع م .5 قال   (3)لألنظاِم العلميَّة - المشهورةِ  - ا ينضاُف إليه مِن المميِّزات العامَّ

 ابُن معٍط ُمبيِّنًا هذا المقَصَد:

ُتَها َأْلٌف َخَلْت مِْن َحْشوِ **  ُأْرُجوَتًة َوِجيَزًة فِي النَّْحوِ   ِعدَّ

                                                           

ائد يف استتتتتعماِل لوِظ األلويَّة يف 15وجزم ستتتتليمان البلكيمي )الّدّرة األلوّية ص (1) ( بأّن ابن معٍط ُيعدُّ الرَّ

 أشعاره.

 ليس على سبيل اإلحصاء واالستقصاء  فلقد ُنظم َغيُرها من األلويات َقبُل وَبعد. (2)

ارها الطَّريق على الطَّالِب   (3) ار  وُرستتوِخها فِي الَقلِب  واْختصتتَ ستتتِحضتتَ
ِ
هوَلِة اال رَعة الِحوظ  َوستتُ مِن ستتُ

بًطا وُمراَجعًة  قال الجاِحظ )الحيوان  عِر َأهَون َعلى النَّوِس  (: »4/464وِحوظها َوقَته ضتَ فإنَّ ِحوَظ الشتِّ

 «.ا  َوإِن اْحتِيَج إلى َضرِب التَمثِل َكان َمثاًل وإذا ُحوظ َكان َأعَلق َوَأاَبت  وكاَن َشاِهدً 
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 **  لِِعْلِمِهْم بَِأنَّ ِحْوَظ النَّْظمِ 
ِّ
كِي  َواْلَبِعيِد اْلَوْهمِ ِوْفُق الذَّ

مة ابن باه، الُكنتِي يف   :(ألويَِّة الونونِ )وقال العالَّ

 فِي الَعْصِر بِالتَّْقِريِب َطيَّاًرا بَِجوْ **  َحاَكْت بَِتْقِريِب الُعُلوِم َما َتَجْوا

 َناَل َوَمْن بِظِْمإٍ فِيِه َعامْ **  بَِحْيُث َمْن َراَم الُعُلوَم ُاْلَث َعامْ 

ب الطائرُة المسافاِت  وأنَّ َمن َطلَب ُعلوَم َألويَّتِه أ، أنَّ  ب العلوَم كما ُتقرِّ ها ُتقرِّ

ط الِحوظِ لتحِص  َأشُهرٍ  أربعةُ  َكَوْته - َيعمُّ  وسياُقنا-  كما قاَل -يلِها لتمتوسِّ

 (1).-يف َشرِحه

 األُْرُجوَتةِ  بَِهِذهِ ... َحْضَرةَ  َفَخَدْمُت » :(2)َقولِه يف المقاصدَ  ِسينَا ابنُ  وَأجَمَل  •

 الَكمالِ  ِرهاءَ  َبديِعه  َعَلى َتقِسيِمه ومِن َجميِعه  َعَلى الطِّبِّ  مِنَ  التُمْشَتِمَلةِ 

ِة التَموُتوِن  َأْيَسَر َطَلًبا  َوَأَقلَّ َتَعًبا  بِسهُ  الَجماِل  وُحلَّةَ  ولِة التَمْوُضوِن  وِخوَّ

َلْت فِي َخَزائِِن ِعْلِمِه  اْسَتَعاَذ مِنها على العلِم َوُهَو إَذا َنَظَر إليها بِوْهِمِه  وَحَص 

َعاِع  والمبتد، والمنتهي   نَّاِع والرِّ الجليِل  بالحزِم القليِل  وَماَت ما بين الصُّ

ق والتُمسَتحِزِق...  «.والمحقِّ

ا َوَقو - ه مِن نَا عليوقِد اعتنَى بعض َأعاَلِم التَجزائِر بِِمْثِل َهَذا  وَسنَذُكر َأمثِلًة مِتمَّ

نين ًبا لهم على السِّ  :-َرِحمُهم اهلُل  - غير استقصاٍء  ُمرتِّ

واِو، )عبد  يحيى بن - ة األلويَّة يف علِم )هت(: 628ت: المعطي الزَّ رَّ الدُّ

 يف النَّحِو. (3)(العربيَّةِ 

                                                           

 .95-94ص (1)

بيَِّة ص (2) ة األُرُجوتِة الطِّ مِّ  .3ُمقدِّ

 هت(.1431طبعت بعناية: سليمان البلكيمي  عن هار الوضيلة  بمصر )  (3)
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ُل َألِويٍَّة فِي النَّحو هتا ألٌف وواِحٌد وِعشُرون بيًتا - َأوَّ ُل نظٍم تعليم  - ِعدَّ  وَأوَّ
ٍّ
ي

ريُع   (1)جزائرّ،  َجُز والسَّ ُل َمن َمَزَج بيَن َبحَريِن فِي َنظٍم َواحٍد؛ وُهما الرَّ وُهو أوَّ

ِر، ص َلنا المقَّ الَقوَل فيها ُمقاِرًنا َلتها بألويِّة ابِن مالك  وأنَّ  (2)لَتقاُربِهَما  وقد لتخَّ

 «.أسلُس وَأعَذب َنظَمه َأجَمُع وأوعُب  وَنظم ابِن معطي»

o د بن مرُتوٍق )الحويد( التِّلمَساين )عبد  أبو أرجوتٌة )هت(: 842ت:اهلل محمَّ

اطبيَّة  َموُقوهٌة.  (3)(ألويَّة يف محاذاِة الشَّ

o ( 1139ت:أبو العبَّاس أحمُد بن الَقاِسم الُبوين :)ُة المُصوَنة يف علماِء )هت رَّ الدُّ

يِخ خليلٍ نظُم كتاِب )  و(وُصلحاِء ُبوَنة اُه:   (4)(الجامِع للشَّ ونظٌم آخُر َسمَّ

 .(5)(فتُح القريِب بأشرِف َغريٍب )

ا  ة التمُصوَنة)أمَّ رَّ  .(6)فهي مطبوعة (الدُّ

من بعُد. ا األَلِويَّتان األُخَرَيتاِن َفلم ُيسِور َعنَها الزَّ  وأمَّ

                                                           

عر التَّعليِمي يف األهب الجزائر،ُّ القديم.. ابن ُمعطي نموذًجا› (1)  (.77عبان )ص: لعبد الرحمن‹ الشِّ

 (.2/232نوح الطِّيب ) (2)

 (.291( معجم أعالم الجزائر )ص: 74تعريف الخلف برجال السلف )ص: (3)

 (.2/521تعريف الخلف للحوناو، ) (4)

ُح أنَّه َعَقَد فيه كتاَبه: 2/518تعريف الخلف للحوناو، ) (5)  الَّذ،‹ تحوُة األريِب بأشرِف غريب›(  وُأرجِّ

للعزيز،  كما يعلب على ظنِّي أهنا ألُف بيٍت أو تقارب  ألنه قد عقد أصتتتل ‹ غريب القرآن›اختصتتتر فيه 

 األيَّاُم عنَها َبعُد. ( بيت تقريًبا  وله األنظاُم الكثيرُة لم ُتسِور4000العزيز، يف )

 هت.1428ُطبع بتقديم وتحقيق سعد بوفالقة  بمنشورات بونة للبحوث والدراسات  سنة  (6)
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o ( ،جَلِو د بُن العالتِم الزَّ َألِويَُّة )و (1)(الَعريِب َألِويَُّة )هت(: 1212ت:محمَّ

 .(2)(التَّوِسيرِ 

ا َألِويَّة الّتوسيِر فِهي يف ِعداه الموُقوه ا َألويَّة و  - َنسأُل اهلَل مِن َفضلِه - أمَّ أمَّ

مة يف نِسَبة األلواِظ  الَعريِب َفِهي ُأرُجوَتة يف َغريِب َألَواِظ الُقرآن  ابتدَأها بمقدِّ

 م الَعريِب  امَّ أقساٍم َاالاٍة:للَمَعانِي وَبياِن َشرف َتعلُّ 

ور: ورتَّبه على ُسوِر الُقرآِن. .1 ر يف السُّ  العريُب المكرَّ

بُه والَّذ، بعَده َترتِيًبا َألِوَبائِيًّا َعلى طريقِة  .2 العريُب الخاصُّ بُسوَرٍة: ورتَّ

 المعارَبة.

 الوُجوه والنَّظائِر. .3

جِز  َنظُمه َسهٌل َجيٌِّد وقد َجاءت المنُظومُة يف َألٍف واالاِة أبياٍت   مِن َبحِر الرَّ

ةِ َمصاِهر  وَلتم َيعِقد فِيها  يف الَعالِب  َمع َركاَكٍة يف َبعِض َأبَياتِِه  اِعَتمَد فِيها َعلى ِعدَّ

مول َواالستِيعاِب. ه بنظِمه لِلُوجوِه والنَّظائِر على َوجِه الشُّ  كِتاًبا بَعينِه  وتورَّ

o د ال او، )عبُد القاهر بن محمَّ َألِوّيٌة فِي الَكلماِت التَجاِريِة )هت(: 1332ت:مجَّ

 وفيَها: (3)(مَِن الِوَرْنِسيَِّة َعَلى األَلُسنِ 

َباِح ُقْل )ُبنُْجوْر(  فِي الصَّ
ِّ
َواِم ِعنَْدُهْم )ُتتُجوْر(**  َوإِْن ُتتَحي  َوَلْوَظُة الدَّ

 َلتم َأقف َعليَها.

                                                           

راسة والتحقيق كرسالة ماجيسرت بجامعة أهرار  وَستصُدر نشرٌة   (1) تناولتتتتها األستاُذ عبد القاهر بّقاهر بالدِّ

 ‹.للرتاث الخزانة الجزائرية›ُأخَرى َقريًبا بَتحِقيِقي عن 

 ‹.ألويَّة الَعريِب ›يف ِعداه الموقوِه  وَذكَرها يف  (2)

حمن 105-1/82نستتبها له محمد علي هبوت يف كِتابِه: َنهضتتُة التتتتتتجزائِر التتتتتتَحديثة   (3) َح عبد الرَّ   وَرجَّ

ة َقرائِن.1351هويب َكوهنا لعبد التَحلِيِم بن سماَية )  هت( بعدَّ



-36- 

o ( 
ُّ
د الَبشيُر اإلبَراهيمي األَلِويَُّة: ُأرُجوَتٌة لِلُمؤلِّف َبديعٌة  »هت(: 1355ت: محمَّ

يَطاِن  ِهي مِن َأبَدِع عبد  َنظَمها توسيًرا لمشكلِة ُموظَّف؛ ُهو لِوظِيَوتِه وَعبٌد لِلشَّ

َيِصف فيها َأولِياَءه  َوقد َوَصَف المشكِلَة وَشرَحَها  - َلَعنُه اهلل!! - َما َقاَل 

َنوِسها  َوفيَها ُفصوٌل طِواٌل فِي َشْخَصيِن اْانَيِن مِنُهم  بِلَسانِها ُمرتِجمًة َعن 

  (1)«َأحُدهما المشكلة؛ َوِهي َوإن َكانت فِي َشخٍص َفِهي َصاهَقٌة فِيِهم جميًعا

 . - اَل َحرَمنا اهلل مِنها - وِهي فِي ِعداَه الموُقوه

o ( 
ِّ
َألويَّة )التمشُهورة بت (ِتينَُة الُوتيان)هت(: 1388ت: متحّمد ابن َباِه، الُكنتِي

 وَتاه عليِه أربعَة فنوٍن  َنظَم  (2)(الُونونِ 
ِّ
يوطي يف امانيَة َعَشَر فنَّا  َنَظَم النُّقاية للسُّ

 ُعلوَمها قائاًل:

 َفتَرائٌِض  َنتْحٌو  َوَتْصِريُف اْلتَمُقتوْل **  َتتْوِحيتُد  َتْوِستيٌر  َحِديٌث  َفُأُصوْل 

فِيعْ   نِ َتْشتِريتٌح **  َفتاْلَبَيتاُن  َفتاْلَبتِديتعْ َختط   َمتَعتاٍن   ُف الرَّ  الطِّبُّ  التََّصوُّ

 َوِذْكتَر َجتمٍّ مِتْن ُعُلتوٍم َقتْد ُتَعتتاْب **  َوِتْهُت ِستيتَرًة  َوَتنِْجيتًمتا  ِحَساْب 

تِي َقد ُتَذمُّ َأْ، َكثيًرا مِن العُ » :(3)َأ،: َبيَّن الُعلوَم التمذُمومَة  َقال فِي َشرِحه لوِم الَّ

مِن َوْجٍه  وَقد ُتَذمُّ مِن ُكلِّ َوجٍه َشرًعا  َوذَكرُت مِنَها َنحًوا مِن ِستٍَّة وِستِّيَن 

ر ذلَك على    وِهي ُأرُجوَتٌة مِن َأْلِف «يعِ بِالتَّورِ  بيٍت  َضعَط فِيَها الُعلوَم َضعًطا  َفأاَّ

                                                           

 .2/90آااره  (1)

-بتقديم: يحيى ولد ستتتتيد أحمد  يف جزأين  عن هار المعرفة  -طبعًة تجارية-ُطبعت بشتتتترِح النَّاظِم  (2)

 هت(.1430) -الجزائر

(3) 1/93. 
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يوطي يف َعقيدتِه  ُأسُلوبِها  َفجاَءت َغامَِضًة  َكثيَرة  روَرات  َكما أنَّه اتَّبع السُّ الضَّ

 وَأتى بِبْعِض التَمناكِير يف الَباب األَِخير.

o ( 1396ت: مود، تكرياء :)(1)(إِلياَذة التجزائِر)هت. 

o ( 1430ت:متحمد با، بلعالتم :)الجواِهر الكنزيَّة لنظِم ما ُجمع يف )هت

 .(2)( بيٍت 1049يف ) (الِعزّية

o حمن حوِصي: عبد  التحاج مة األتهر،ِّ )الرَّ فتُح الكريِم الواجِد نظُم مقدِّ

 .(3)ألويٌَّة يف النحو (خالدٍ 

o  :اهة المالكيَّتة)ه. مربوك تيد التخير  .(4)(األلويَّتُة الوقهيَّتة على مذهب السَّ

  - َتتجلَّى لنا سويًّا اهتماُم علماِء الجزائرِ 
ِ
وِم بتقريِب العل - المحروَسة باهلل

يٍر وُعلوم وفِقٍه وَتوِس  اٍت يف فنوٍن مختلوٍة  مِن َنحوٍ للطَّلبة؛ وذلَك بِعقِدهم لأللويَّ 

عر الَقصِصي  َبل حتَّى األلويَّة  القرآن وقراءاٍت وتاريٍخ  بله اللُّعات األَجنبيَّة  والشِّ

هة الُونون  وهي   - أ، َهذِه األلويَّات - المتعدِّ
َ
على  إذا َنظرَنا إلى َأقسامِها فهي

 اعتباراٍت:

 مِنها َما هو يف َفنٍّ ُمورٍه  ومِنها ما َجمع ُفنوًنا ُمختلَوًة. .1

 ومنها َما هو على َبحٍر واحٍد  ومِنها ما َكان َعلى َبحَريِن. .2

 ومِنها َما ُهو َعقٌد ألصٍل َمنُثوٍر  ومِنَها َما ُهو َنظٌم اْبتَداًء. .3

                                                           

 م(.1987الجزائر ) -عن المؤسسة الوطنية للكتاب  (1)

 هت(.1431بن حزم )اصدر عن هار  (2)

 ُنشرت مرقونًة. (3)

 هت(.1419زائر )الج -ُطبعت مع شرحها بدار األمة  (4)
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رائع والمعامالت واللِّسانِيَّات(  ومنها َما اكتوى بالمنُقوالِت )العقائد  .4 والشَّ

 ومِنَها َما َتاَه َمعَها التَمعُقوالِت )التَمعاِرف العقليَّة(.

 ومِنها َما هو َسلٌس َسهٌل  ومنها ما ُهو هون َذلك. .5

عتِباَراِت...
ِ
 إلى َغيِر َذلَك مِن اال

د أهميَّة االعتناِء هبذِه األنظاِم الِعلميَّة عِ  ا ُيؤكِّ ة أموٍر؛ َأقَتِصر مِنَها َعلى وإنَّ ممَّ دَّ

 َاالَاٍة:

هت َبعُض المنُظوماِت بِها  وَهذا  األُولى: قد َنِجد َبعَض المَسائِل واآلراِء َتورَّ

 َيدلُّ َعلى أنَّها َمنَهٌل لِلمعاِرف َكالتَمنُثورات تماًما  َفال استعناَء َعنها ِحينَئٍذ.

حتَجاج وا
ِ
؛ َبل يف َأوجِّ المناظَرة الثَّانية: أنَّه يف َمعَرض اال

ِّ
ستِداَلِل الِعلِمي

ِ
ال

وَن على الطَّرِف اآلَخِر بِما َيستظهُروَنه  ليِل  َنجُد الُعلَماء َيحَتجُّ ليِل بالدَّ وُمقاَرعِة الدَّ

  وإِنَّ َهالَلتَها 
ِّ
مِن َنظٍم لتِلَك المَسائِِل  وَباَتْت هذه ظاهرًة ُمتَكاِارًة يف الَوسِط الِعلِمي

ِب الِعلِم.َواضحَ   ٌة  ُوضوَح َمنِزلِة المنظوماِت الِعلميَّة بين ُطالَّ

الثَّالَثة: َيرتَاءى لكلِّ ُمتعاٍط لِلُعلوِم والتمَعاِرِف ما َأحَداتُه هذه المتوُن 

روح والحواِشي والطُّرِر عليَها   المنُظوَمة مِن َحرَكٍة ِعلميٍَّة  تمثَّلت يف كثرِة الشُّ

ا ال َيدُع مجااًل  تِي َيطلُبها اإِلنَسان  متمَّ ك يف خدمِة َهذه التمتون للَمعاِرف الَّ  للشَّ

عِف. ِة اَل الضَّ  َفِهي بِذلَك ُكلِّه َمظَهٌر مِن َمظاِهر الُقوَّ

ى َكوَنها  وإْذ اَلَح للقارِئ الكريِم الِختاُم  َفلَيعَلم َيقينًا أنَّ َمقاَلتي اَل َتتعدَّ

زًة للَباِحثيَن  ُمسِدًيا  :(1)النَّصيحَة كما َأعَرَب عنها َمن َقبلِي ُمتحوِّ

قة للمنظوماِت العلميَّة. .1 راَسات العلميَّة المعمَّ  القياُم بمزيٍد مِن الدِّ

                                                           

(1) ‹ 
ِّ
 ه. مصطوى مخدوم.‹ هراسٌة وتعريٌف  -ظاهرُة النَّظِم األصولي
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االستواهُة مِن هذا األسلوِب يف هراَسة الُعلوِم والمعارِف  ال ِسيما ُعلوم  .2

 الوسائِل  وابتكاِر الطُّرِق الموِضيِة إِلى ذلَك.

 المنظوماِت الِعلميَّة بَتتْحِقيِقها وَشرِحها.إحياُء ُتراِث  .3

 المعَتمد  .4
ّ
الِعنايُة بما ُطبع مِنَها؛ بإِتماِم النَّقِص فِيَها  وَتحقيِقها التَّحِقيق الِعلِمي

يَِّة.  على النُّسِخ الَخطِّ

عر التَّعلِيِمي يحسُن النَّظر فيها: ة َحوَل الشِّ  وَهذِه ِهراَساٌت ُمهمَّ

ا.ه جالل  (هراَسة واائقيَّة ونصوص - يَّة يف التَمنظوماِت الَعربيَّةالُعلوُم الَعقلِ ) -

 شوقي.

- ( 
َّ
 ه. مصطوى مخدوم. (ِهراَسة وتعريٌف  - َظاهرة النَّظم األصولي

- ( 
ِّ
  (َظاِهرة َنظِم التُمتوِن الِوقِهيَّة َأسَباُبها وآَااُرها يف الوقِه اإلساَلمي

 المجيد صالحين.عبد  ه.

مة  (الوصوُل التَخمسونِ ) - البن ُمعطي  تحقيق: ه. محموه الّطناحي  المقدِّ

راسيَّة مِنه.  الدِّ

 جواه غالم علي تاهه. (التمنُظومات التَّعلِيميَّة وَهوُرها يف التَّعلِيم) -

اًل وآِخًرا.  َأوَّ
ِ
 َوالتَحمُد هلل
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 إصدارات مشايخ المجموعة

 بشرى مقدسية

 د. محمد خالد كُلّاب
 الأوزبكيّ المقدسييوسف 

 قالوا إذا لم يخّلف مّيت َذَكرا

 

ى  َفُقْلُت لهم يف بعض ُينَْس  

 َأْشَعار،

 

بعد الممات ُأَصْيحابي 

 ستذكرين

 

 بَِما أخلِّف من أواله أفكار، 

صدر لنا بوضل اهلل ومنّته ضمن سلسلة: الكتب واألجزاء المقروءة يف  

الشيخ نظام يعقوبي الخاصة المسجد الحرام والمسجد األقصى عن مكتبة 

 .بالبحرين وعن هار البشائر اإلسالمية ببيروت
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يقَةِ المُبْتَكَرة كتاب رِ  الَأْجزَاء العَشَرَة عَلَى الّطَّ
ِ  تخريج الإمام الحافظ يّ َصلَاح الدِّيِن َأبِي َسعِيدٍ خَلِيل بِْن َكيْكَلْدِّي العَلَائ

افِعِيّ  ّ ه تعالى - هـ( 76١)ت  المَْقدِسِّي الّشَّ  - رحمه الل
يُطبُع لأوِل مّرةٍ عن نسخةٍ بخّط مصنّفها وسماع الفيروزابادي وغيره من 

 كبار العلماء بخطوطهم

 وقد حظي الكتاب بتقريظ الشيخين الجليلين:

  – رحمه اهلل -العالمة المحّدث: شعيب األرنؤوط  -

 – حوظه اهلل -العالمة المحقق: عامر صرب، التميمي  -

 الكتاب:محتويات 

برت تونّن العالئي يف هذا الكتاب بتقسيمه )األجزاء العشرة( على النحو  -

 التالي:

 .)المسلسالت المختصرة المقدمة أمام المجالس الثمانية المبتكرة( -1

وهو الجزء األول من األجزاء العشرة  وعليه سماعاٌت ناهرٌة أابتناها آخر 

 المسلسالت.

 غرب أسلوب يف أعز مطلوب()المجالس الثمانية المخّرجة على أ -2

وهي عبارة عن )امانية أجزاء(  كتبها العالئي يف )امانية أياٍم(  أ،: يف كّل يوٍم 

 جزء واحد  وتونّن يف إخراج مروياهتا على النحو التالي:

الجزء األول: وهو )الثاين من األجزاء العشرة( ذكر فيه أحاهيث منتقاة مما لم 

الشيخ المروّ، عنه  ولم يحّداه به أحٌد مطلًقا عن يسمع كّل حديٍث منها إال على 

 شيخه سواه  وكذلك فيما روى فيها باإلجاتة



-43- 

الجزء الثاين: وهو )الثالث من األجزاء العشرة( ذكر فيه أحاهيث منتقاة مما 

 سمعه على اانين من الشيوخ فقط.

ما مالجزء الثالث: وهو )الرابع من األجزاء العشرة( ذكر فيه أحاهيث منتقاة 

 سمعه على االاٍة من الشيوخ فقط.

الجزء الرابع: وهو )الخامس من األجزاء العشرة( ذكر فيه أحاهيث منتقاة 

 عوالي مما سمعه على أربعٍة شيوٍخ فقط.

الجزء الخامس: وهو )الساهس من األجزاء العشرة( ذكر فيه أحاهيث منتقاة 

 عوالي مما سمعه على خمسٍة من الشيوخ فقط.

هس: وهو )السابع من األجزاء العشرة( ذكر فيه أحاهيث منتقاة الجزء السا

 عوالي مما سمعه على سّتٍة من الشيوخ فقط.

الجزء السابع: وهو )الثامن من األجزاء العشرة( ذكر فيه أحاهيث منتقاة 

 عوالي مما سمعه على سبعٍة من الشيوخ فقط.

أحاهيث منتقاة  الجزء الثامن: وهو )التاسع من األجزاء العشرة( ذكر فيه

 عوالي مما سمعه على امانيٍة من الشيوخ فقط.

)الجزء المذّيل به على المجالس الثمانية المخّرجة على أغرب أسلوب يف  -3

 أعز مطلوب(

وهو )العاشر من األجزاء العشرة على الطريقة المبتكرة(  ذكر فيه أحاهيث  

ى لإ األول الحديث من: وهو-منتقاة عوالي مما سمعه على تسعٍة من الشيوخ فقط 

 .-آخره إلى التاسع الحديث من: وهو- الشيوخ من عشرة وعن  -الحديث الثامن

 وصّدرنا التحقيق مباحث جليلة ينشر جّلها ألول مرة  منها:
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ّية يف ِذْكر األَستتانيد الموصتتلة إلى حافظ الّديار المقدستتّية  -1 التُّْحوة الُقْدستتِ

( )ت )صتتالح الدين أبو ستتعيد خليل بن َكيْ 
ّ
 الشتتافعي

ّ
هتتتتتت(   761َكْلِدّ، الَعاَلئي

 تخريج الشيخ الجليل: محمد تياه التكلة حوظه اهلل.

بات القدس الشتتتتريف. مع  -2 ّية المحووظة يف مكت  الخّط
ّ
وات العالئي مؤّل

 مرفقة. صور

 بعض مؤّلوات العالئي الخّطّية التي فرغ من تأليوها يف بيت المقدس -3

 بعض مؤّلوات العالئي المقروءة عليه يف بيت المقدس وأكنافه -4

 بعض سماعات أهل العلم الخّطّية على الحافظ العالئي -5

ِريِف  -6 َماِع بِاْلُقْدِس الشتتتّ ٌة َعَلى َبْعِض َمَجالِِس الّتْحِديِث َوالستتتّ إِْطاَلَلٌة َأَاِريَّ

 فِي الَقْرِن الثَّامِِن الِهْجِرّ،.

 على: وتشتمل اإلطاللة

 ِذْكر من حّدث وأقرأ الحديث يف القدس يف القرن الثامن الهجر، - 

 ِذْكر من َسِمَع الحديث يف القدس يف القرن الثامن الهجر، - 

ستتتماعات خّطّية مقدستتتّية فِي الَقْرِن الّثامِِن الِهْجِرّ، مستتتتخرجٌة من ابت  - 

 الندرومي

 :وكتبه

يا  ب الغزا  محمد خالد ُكّلا

 المقدسي يوسف األوزبكيا 
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 نذوي الفطإعلام 

 ذوي البطنبالأعلام 

ية مازن البيروتيأبو   معاو
 اب:كتالمقدمة 

بت البِْطنُة إلى جماعة من الصتتتحابة والعلماء واألعالم وذو، الشتتتأن  ُنستتتِ

عرب التتاريخ  ولم أَر َمن أفره مصتتتتنوتًا يف ذكرهم  فتأفرهُتهم يف جزٍء وستتتتّميتته 

بأنه  ))إعالُم ذو، الِوَطن باألَعالِم ذو، الَبطن((  ذكرُت فيه كثيرًا مّمن اشتتتتتهر 

ولم أذكر َمن كان )جستتيمًا( أو )ضتتخم  كان )بطينًا( أو )ستتمينًا( أو )ذا بطن( 

كستتيدنا ابن عباس رضتتي اهلل عنهما الذ، كان إذا جلس يأخذ مكان  -الجستتم( 

سمنة  ولذات االعتبار -رجلين  ست ذا هاللٍة التمة لل ضخامة الجسم لي   إذ أّن 

لم أذكر َمن كان أكواًل إذا لم ُيذَكر يف ترجمته أنه كان ستتتتمينًا أو بدينًا  فبعض 

س تجده يأكل كثيرًا وجستتتتمه ال يستتتتمن. وللوائدة  فإين قد أفرهُت )الوقوة النا

 الرابعة عشر( لبعض َمن اشُتِهر أهنم من األََكَلة.

والكتاب ذكرُت فيه خمستتة عشتتر وقوة ام أتبعُتها بأعالم الصتتحابة ام َمن بعدهم 

على تستتلستتل الوفيات عرب الستتنين  وحّليته بووائد ونواهر وطرائف ليكون مويدًا 

للناس وممتعًا يف نوس الوقت  وقد أشتتار أخي أبو صتتاعد المصتتر، إلى أين لم 

 البطنة(  وقد تركتها ألّن هديفأتطرق لبعض األحاهيث أو المواضيع المتعلقة بتتت)

 األساس من الكتاب هو ذكر )األعالم ذو، البطن(
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 أخبار التراث
ية  أخبار المخطوطات بالمدينة النبو

 د. محمد سيد الشنقيطي

ا انتهينا من نقل جميع محتويات المكتبات الوقوية خوة الكرام أنّ بشركم واإلأ

 وتم معها إنجات عمليات  بالمدينة المنورة إلى المقر المؤقت بالجامعة اإلسالمية

وهلل  (RFID) تعقيم وتنظيف المخطوطات والمقتنيات األارية وترقيمها بنظام 

  واآلن يجر، العمل على وضع النظام الجديد لمشروع مجمع الملك  الحمد

 لملكعن محتويات مكتبة ا العزيز للمكتبات الوقوية والذ، سيكون مسؤوالً عبد 

تحو، آالف ومكتبة  30وقوية والتي يتجاوت عدهها العزيز وبقية المكتبات العبد 

 وهلل الحمد. .المخطوطات والكتب الناهرة وغيرها.
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 المؤتمر الدولي المشترك:
 التراث العربي والإسلامي

 الرصيد والعمل والمثاقفة والحضور
 القاهرة( - م٢0١8فبراير / شباط  ٢٢ - ٢١)
 
 
 

 

 )األلكسو( فعاليات المؤتمر يستضيف معهد المخطوطات العربية بالقاهرة

الدولي الثاين )الرتاث العربي واإلسالمي: الرصيد والعمل والمثاقوة والحضور(  

الذ، يتشارك يف تنظيمه كل  مِن: المعهد  ومركز تحقيق المخطوطات بجامعة قناة 

مِن  22 - 21السويس  ومركز إحياء الرتاث العلمي بجامعة بعداه  خالل يومي 

 م.2018فرباير 

يسعى المؤتمر إلى تحريك المياه الراكدة يف النظر إلى الرتاث العربي 

صت  واإلسالمي ومقاربته  وذلك مِن خالل طرِح تساؤالٍت أربعة رئيسة  ُخصِّ

َخر   لها أربعة محاور. يدور المحور األول منها حول حراك الرصيد الرتااي الُمدَّ

سواء  ويناقش المحور الثاين  وُيقصد به حراك العلوم وحراك النصوص على حدٍّ 

خطط العمل يف الرتاث مِن خالل الجهوه المبذولة يف استكشافه والتعريف به 
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وتحقيقه وفهرسته  بينما يطرح المحور الثالث قضية وعي األنا ومثاقوة اآلخر  

وُتناقش فيه موضوعات شديدة الصلة هبذا الجانب  مِن نحو: موقف الرتاث 

تراث السابقين  وحركة الرتجمة التاريخية إلى العربية  العربي واإلسالمي مِن 

وأار الرتاث يف النهوض والتنوير  وصورة الرتاث يف عقل اآلخر ومؤسساته  

وتقييم جهوه اآلخر ومؤسساته. ويأيت المحور الرابع )األخير( مناقًشا قضية جدل 

ر العصالرتاث والعصر  ومدى حضور الرتاث يف اإلعالم وإفاهته مِن تقنيات 

 وعوالمه اإللكرتونية.

جديٌر بالذكِر أنَّ المعهد سُيقيم نشاًطا مصاحًبا لوعاليات المؤتمر: هورًة 

تدريبية يف )علوم المخطوط العربي(  على مدار االاة أيام  تسعى إلى تقديم ماهة 

علميَّة مكثوة لعلوم المخطوط العربي  والوقوف بالمشاركين على حقيقة 

ض له مِن جهة تاريخه مِن ناحية  المخطوط يف ذاته   ويف رمزيته الثقافية  والتعرُّ

وجعرافية توتِعه يف العالم مِن جهٍة أخرى  باإلضافة إلى الوقوف على جمالياته  

 والمقاربات العلمية المختلوة له  وطرق الحواظ عليه ومعالجته.

 لتحميل الورقة التوصيلية للمؤتمر والنشاط المصاحب ُيرجى الضعط - 

 على هذا الرابط:

https://goo.gl/v6uhrU 

 لتحميل استبانة المشاركة يف المؤتمر ُيرجى الضعط على هذا الرابط:  - 

https://goo.gl/ak8kUR 

https://goo.gl/v6uhrU
https://goo.gl/ak8kUR

